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DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. szeptember

Szüreti felvonulás Nagyvarsánytól a
Nyugati lakóparkig
Szeptember 19-én az egész városon végigvonult a szüreti menet, melyet hat helyszínen fogadott szeretetvendégség az utak mentén. Borral, pálinkával, zsíros kenyérrel
és süteménnyel kínálgatták a helyiek a szekéren ülőket,
akik több mint négy órán át tartó felvonulás után tértek
vissza a kiindulópontra, a Petőfi Művelődési Ház udvarára, ahol késő estig tartó mulatság várta őket. A jó hangulatról Détár Enikő és Rékassy Károly mellett a H&H Zenekar gondoskodott.

Meghívó
Dunavarsány Önkormányzata szeretettel hívja
Önt és kedves családját
2008. október 23-án, pénteken
az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.
Program:
9.00 Zászlófelvonás a Cserkészház
udvarán, ezt követően
csendes séta a temetőbe.
11.00 Ünnepi műsor
a Petőfi Művelődési Házban.
Ünnepi beszédet mond és Pest Megye
milleniumi zászlaját átadja
Pánczél Károly országgyűlési képviselő.
„Hazádnak rendületlenül légy híve…!”
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
8. osztályos tanulóinak műsora.
12.00 Megemlékezés a Hősök terén
a kopjafánál.
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T E S T Ü L E T I  H AT Á R O Z AT O K
– 2009. szeptember 8-ai rendes, nyílt ülés –
1.) A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány Város Önkormányzatának 2009. évi I.
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
2.) A testület a saját részéről elfogadta az
elektronikus médiaszolgáltatási szerződés
módosítását, amely a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-vel kerül megkötésre, továbbá jóváhagyta a konszenzus alapján kialakult műsorterjesztési átviteli rendszer szolgáltatásáról
szóló szerződést, amely a PR-Telecom Zrt.vel kerül megkötésre.
3.) A képviselő-testület elfogadta az együttműködési megállapodást, amely a VOSZKMRSZ-szel kerül megkötésre.
4.) A testület elfogadta Dunavarsány Város
Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját a 2009-2013. időszakra.
5.) A képviselő-testület jóváhagyta az Árpád
Fejedelem Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását.
6.) A testület a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-vel 2008. február 12-én létrejött – 2008. augusztus 6-án és 2008. december 11-én módosított – együttműködési megállapodás módosítását a saját részéről az
alábbiak szerint fogadta el:
• Az együttműködési megállapodás 1.
pontjának – „A nem beruházási jelleggel felmerülő útfelújítási, útjavítási munkákat (padkázás, gréderezés, kátyúzás stb.) elvégzi, és
kijavítja az utak süllyedéséből, illetőleg a vízelvezetés hiányosságaiból eredő problémákat.” szövegezésű – 3. francia bekezdése
2009. december 31. napjával hatályon kívül
kerül.
• Az együttműködési megállapodás 2. d)
pontja a következőre módosul: „Ellátja az
Önkormányzat által rábízott irodai, ügyviteli
kisegítő feladatokat, a közintézmények élelmiszer és meleg étel kiszállítását, továbbá a
vérvételezőben levett vér szállítását.”
7.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a következő ingatlanokat kívánja a hatályos
Településszerkezeti Terv szerint a termelésből kivonni, valamint belterületbe csatolni:
Dunavarsány külterület 0132/2 hrsz., 0132/5
hrsz., 0132/7 hrsz., 0132/8 hrsz., 0132/11
hrsz., 0132/12 hrsz., 0132/13 hrsz., 0132/15
hrsz., 0132/16 hrsz., 0132/17 hrsz., 0132/18
hrsz., 0132/19 hrsz., 0132/20 hrsz., 0132/21
hrsz., 0132/22 hrsz., 0134/11 hrsz., 0134/12
hrsz., 0134/13 hrsz.
A felsorolt ingatlanok termelésből történő kivonásának költségeire az Önkormányzat a
2009. évi költségvetés általános tartalék előirányzatának terhére 800.000,- Ft összeget
biztosít.
8.) A testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány
076/49 helyrajzi számú kivett út besorolású
ingatlant „Galagonya” utcának a 4067 hrsz. út
besorolású ingatlant Vadrezeda utcának, a
4084/2 hrsz. a 076/61 hrsz. út besorolású ingatlanokat Zörgőfű utcának, a 076/58 hrsz. út

besorolású ingatlant Vasvirág utcának, a
076/55 hrsz. út besorolású ingatlant Mécsvirág utcának, a 084/2 hrsz. út besorolású ingatlant pedig Naprózsa utcának nevezi el.
9.) A képviselő-testület a 2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 33. szám alatti Árpád Fejedelem Általános Iskola alsó tagozatos épületének építési engedélyezési tervdokumentációját elfogadta, valamint az építési engedély és
a hozzá kapcsolódó további szakhatósági engedélyek beszerzésére felhatalmazta a Polgármestert.
10.) A testület
a) saját részéről támogatta a dunavarsányi
056/2 hrsz.-ú terület védetté nyilvánítását,
b) felhatalmazta a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
c) felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
helyi jelentőségű védett természeti területté
nyilvánításra javasolja a területet, a rendeletalkotáshoz szükséges előkészítést folytassa le,
és döntésre terjessze a képviselő-testület elé.
11.) A testület felkérte a Polgármestert, hogy
a szükséges dokumentumok elkészíttetésével
kezdeményezze a lakóút céljára történő lejegyzését a dunavarsányi 1778/1 hrsz.-ú ingatlanból – a Temesvár utca kialakítása érdekében – az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 27.
§-a alapján.
12.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a dunavarsányi 844 hrsz. alatti ingatlan
megosztására vonatkozó 2009. 06. 17. készült 45a/2009. munkaszámú változási vázrajzban kialakításra kerülő 844/1 hrsz. alatti
kivett út besorolású, 57 m² nagyságú területet, a kérelmező Szabó József (2336 Dunavarsány, Bethlen G. u. 15.) ingatlantulajdonostól térítésmentesen átveszi önkormányzati tulajdonba.
13.) A testület úgy döntött, hogy nem járul
hozzá a Dunavarsány 076/9 helyrajzi számon
nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban lévő, kivett közút besorolású ingatlan gépjárműforgalom előli lezárásához.
14.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy
• csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához.
• a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
15.) A testület úgy döntött, hogy az Államreform Operatív Program (ÁROP) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című,
ÁROP-3.A.1/A-2008.-0018 azonosító-számú

pályázat megvalósításához szükséges modul
rendszerű, internet alapú ügyviteli szoftverrendszert a PayTech Intertnational Kft.-től
(2030 Érd, Nyírfa u. 18.) szerzi be 1.990.000
Ft + 25 % ÁFA összegben.
16.) A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az Államreform Operatív Program
(ÁROP) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című, ÁROP-3.A.1/A-2008.-0018
azonosító-számú pályázat megvalósításához
szükséges képzést a projekt ideje alatt az
SKC Consulting Kft.-vel (1031 Budapest,
Sulyok u. 2-4.) kötendő szerződéssel kívánja
biztosítani 2.833.333 Ft + 25 % ÁFA összegben.
17.) A testület úgy döntött, hogy az Államreform Operatív Program (ÁROP) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című,
ÁROP-3.A.1/A-2008.-0018 azonosító-számú
pályázat megvalósításához szükséges 4 db tanulmány elkészítését az SKC Consulting
Kft.-vel (1031 Budapest, Sulyok u. 2-4.) kötendő szerződéssel kívánja biztosítani
333.333 Ft + 25 % ÁFA összegben.
A képviselő-testület a 2009. szeptember 8ai ülésén megalkotta:
1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 11.) rendeletének módosítását.
2.) A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 11/2009. (IX. 09.) számú
rendeletet.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztíti Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület
használatának rendjéről szóló – 3/2008. (II.
13.) rendelettel módosított – 26/2006.
(XII.13.) rendelete (és módosításai) azzal,
hogy az érvényben lévő közterület-használati engedélyek a bennük foglalt időpontig,
vagy feltétel bekövetkeztéig változatlanul érvényesek.
3.) A helyi közutak kezelésének szabályairól
szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendeletet.
4.) A járművek parkoló- és tároló helyei kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 13/2009. (IX. 09.)
számú rendeletet.
5.) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
14/2009. (IX. 09.) számú rendeletet.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 19/2001.(X.24.)
számú rendelete, valamint az e rendeletet
módosító 11/2004.(IV.06.), 14/2004.(V.26.)
és 14/2005.(IV.20) számú rendelete.
A következő testületi ülés várhatóan
2009. október 13-án 17 órakor lesz a
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Szépül, épül városunk abban a tempóban és formában, amelyre most képesek vagyunk. Tavaly ilyenkor nagy beruházásokért,
intézményi felújításokért adhattunk hálát, s megújult épületek
megnyitásával, bemutatásával gazdagíthattuk a szüreti felvonulást. A nehézségek ellenére az idén felvonulók is tapasztalhattak
megújulást, szépülést. A gyönyörű kora őszi nap sugarai beragyoghatták azokat az ízléses táblákat, amelyek az utcák elnevezését és az intézmények elérhetőségét jelenítik meg. Örülhetünk
továbbá a megszépülő vasútállomásunknak, amely mondhatjuk,
hogy hamarosan a régi szépségében lehet újra a város büszkesége. Hogy ez sokáig így legyen, ahhoz az is kell, hogy vigyázzunk a táblákra, vigyázzunk az állomásunkra, vigyázzunk mindenre, amink van, hogy még nagyobb kedvvel és odaadással
dolgozzunk azért, ami még nincs, de a jövőben lehet.
Ebben a kategóriába kell megemlítenünk a Hősök terének két
világháborús emlékműve megújulását, megszépülését. Ennek
anyagi szükségleteihez egyik városi képviselőnk ajánlott fel jelentős adományt. Ezúton is hálásan köszönjük nagyvonalú adományát és a város érdekében végzett minden munkáját. Hisszük,
hogy a dunavarsányi polgárok az emlékművek által is jelzett önfeláldozó életek iránti tiszteletből és a szép park iránti igényből
is mindent megtesznek azért, hogy a Hősök tere rendeltetésének
megfelelően szolgálja városunk szellemi és kulturális életét.
A szűkös esztendők sem állítják meg Képviselőtestületünket
a tekintetben, hogy a lehetőségek teljes kihasználásával akarjunk megújulást, felújulást városunk életében. A következő

Megújult
állami
épület
a város
pénzén

ilyen nagy állomás a napközi épületének felújítása. Bátor tervek szinte új épületet vetítenek a szemünk elé. Az előkészítés
minden téren intenzíven folyik azzal az ambiciózus szándékkal,
hogy a 2010-es tanévet az odajáró kisiskolások már a megújult
épületben kezdjék meg. Ennek lebonyolításához bizalommal
kérjük a tanítóknak, tanároknak, az iskola vezetésének, dolgozóinak, a szülőknek és a tanulóknak a konstruktív együttműködését.
Kívánom, hogy a tanév az intézményekben ne csak zökkenőmentesen induljon, hanem felfrissült, kipihent, új tervekkel, új
módszerekkel, nagy fantáziával lelkes tanárok odaadásával és a
tanulók tudásszomjas, kezelhető igyekezetével vegye kezdetét.
A nyári programok záróakkordja és az ősziek nyitánya volt az
idén is a színpompás, jó hangulatú szüreti felvonulás és mulatság. Ezúton mondok köszönetet a nyári táborokat, kirándulásokat, programokat vállaló egyházi, társadalmi szervezetek valamint az intézményeink minden odaadó önkéntesének és dolgozójának, s természetesen az ezeket megkoronázó szüreti bál
lelkes szervezőinek. Kívánom, hogy ezek a jeles események ne
csak a napnak, a pillanatnak jelentsenek örömöt, hanem szolgáljanak munícióul a hétköznapok sokszor embert próbáló feszültségei, gondjai között is. Figyeljünk egymásra! A növekvő
szükséget gyógyítsuk növekvő közösségvállalással. Hajrá Dunavarsány!
Bóna Zoltán
polgármester

Útjelzô táblák
a város számos
pontján
Már 80%-ban elkészültek a
köztéri jelzôtáblák, amelyek a
könnyebb tájékozódást segítik
a városlakók és a hozzánk érkezô vendégek számára.
Ilyen volt

A régi MÁV épület
Dunavarsány város
önkormányzatának
köszönhetôen ma
új külsôvel várja a
vonatra várakozó
utazóközönséget.

Ilyen lett

Táblák
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ôszi lomtalanítás
2009. október 10., szombat. Erőspuszta, Dunakisvarsány
(Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor –
Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca – Búza utca – Határ utca
által határolt terület).
2009. október 11., vasárnap. Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdülőterület, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca – Akácfa utca – Vasút
sor által határolt terület.
2009. október 17., szombat. Dunakisvarsány (Homok utca –
Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca
– Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület.
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a
lomot rendezetten, már a lomtalanítást megelőző napon tegyék
az ingatlanok elé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzat
rendelete szerint ingatlanonként 2 m³ lomot szállítunk el díjmentesen. Az ezt meghaladó mennyiségű lom elszállítását az
ingatlan tulajdonosának vagy bérlőjének szállítólevél alapján
bruttó 3.600 Ft/m³ áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás reggel
5:30-kor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható megtörténte után elszórtan lom maradt a helyszínen, nem vesszük figyelembe.
Ne rakják ki az alábbi anyagokat: akkumulátorok, elemek,
elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohullámú sütő,
hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon, videó
játékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak,
lúgok, permetező szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala), használt gépjármű
és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelék.). Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el a lerakóban.
2009. október 3., szombat. Ép, bontható elektronikai hulladékot (TV, rádió, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil)telefon, videó játékok, akkumulátorok)
a Vörösmarty út Dunanagyvarsány felőli végén, a mézüzemnél
8 és 14 óra között díjmentesen átvesszük.
DHRV

Felújítás a szennyvíztelepen
A Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító és Elhelyező
Telepen az I. számú tó levegőztető berendezéseinek felújítása
várhatóan 2009. szeptember 21-jétől október 12-éig tart majd.
A munkálatok finanszírozója a Dunavarsány és Térsége
Önkormányzati Szennyvíztársulás. A felújítás keretében kicserélik az I. és II. számú tóban lévő levegőztető berendezések egyegy légfúvóját. Az új légfúvó több oxigén bevitelére lesz képes
az I. számú tóban frekvenciaváltós szabályozással. A nagyobb
levegőbevitel hatására a korábban előfordult szaghatás mértéke
csökkenthető. Az I. számú tó leeresztése várhatóan 2009. szeptember 28-án kezdődik. Az ezzel járó esetleges kellemetlenségekért előre is szíves elnézésüket kérjük.
DTV Zrt.
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Víz, szennyvíz,
csapadékvíz és házi
kutak bekötésének
ellenőrzése
Mint ismert, 2009. március 31-éig lehetett büntetés kiszabása nélkül az ingatlanokon létesített kutakat bejelenteni az
önkormányzatnál. A határidőig 991 ingatlanra vonatkozóan
érkezett jelzés.
2009. augusztusában megkezdtük az ingatlanok víz- és
szennyvíz bekötéseinek és a csapadékvíz elvezetésének ellenőrzését. Az erre hivatott személyek – az önkormányzat részéről –
megbízólevéllel rendelkeznek, és az ellenőrzésről jegyzőkönyvet
készítenek, melynek egy példányát az ingatlantulajdonos megkapja. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a
Lakosok figyelmét:
Az ivóvízhálózat vezetékét és az ingatlanon lévő kút vezetékét
sok esetben összekötötték, ami teljesen jogellenes és egészségügyileg veszélyes. Sokan így próbálnak a szennyvízdíjon
spórolni.
A házi kutak vezetékét és az ivóvízhálózatot semmilyen módon
nem szabad összekötni!
Nyomatékosan felhívjuk a Lakosok figyelmét, hogy a házi kút
és az ivóvízhálózat összekötése, a csapadékvíz szennyvízcsatornába történő bevezetése esetén vízjogi szabálysértési bírságot kell
kiszabni, melynek összege 150.000-, Ft is lehet. Erre a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet ad
lehetőséget. 2009. október 15-e után a feltárt szabálysértésekkel kapcsolatban a bírság teljes összegét kiszabjuk.
Minden, a csatornahálózatba be nem kötött ingatlan tulajdonosától, használójától az önkormányzat szennyvízelvezetésről szóló
20/2002. (XII. 13.) rendelete szerint, az önkormányzat egy évre
visszamenőleg kérni fogja a szennyvíz elszállításáról szóló eredeti számlát. Aki nem tudja bemutatni, a rendelet szerinti bírságot
köteles fizetni.
Kérjük a Lakosokat, legyenek partnereink az ivóvízellátással
és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szabályok betartásában
és betartatásában. Aki visszaélést tapasztal, kérjük, jelezze az
önkormányzat portáján vagy levélben.
Vigh Antal Rókus
az Önkormányzat részéről megbízott ellenőr

Dunavarsány város
ivóvízminôség javító
LAKOSSÁgITÁjéKOZTATó
önkormányzata lakospályázat állásáról.
sági tájékoztatót tart az Európai Unió által A tájékoztató idôpontja: 2009. október 14.
támogatott, Dunavarsányt és Szigetszentmár- szerda 16 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal,
tont érintô KEOP-7.1.3.0.-2008-0024 számú Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
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Készül az új
Településrendezési Terv
Az 1998. január 1-től hatályos törvényi útmutatások szerinti – a
város teljes területére vonatkozó – Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és
annak Tervmelléklete (SZT) 2001. évben készült el. A jelenleg is
hatályos, 138/2000. (X.17.) Kt. számú határozattal elfogadott
Településfejlesztési koncepció, 102/2001. (VIII.28.) Kt. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a 11/2001. (X. 09.)
Ök. számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
azóta többször módosult. Az elmúlt években módosításon esett át
az Ipari Park, illetve a Forrás lakópark területe és az évekkel
korábbi képviselő-testületi döntések alapján jelenleg is egyeztetés alatt áll néhány területegységre vonatkozó módosítás.

A

törvényi útmutatások az építésügyben,
a településfejlesztésben, az elmúlt
majd egy évtizedben sokat változtak.
Az eddigi szabályozóinkat a törvény erejénél
fogva legalább tízévenként felül kell vizsgálnunk, és új terv elkészítéséről kell gondoskodnunk, melybe bele kell foglalni az időközben
történt változásokat. A munkák előreláthatóan
akár két évet is igénybe vehetnek, ezért a megkezdésük gondos előkészítést igényelt.
A képviselő-testület 150/2008. (IX. 09.)
számú határozatával döntött a település
komplex TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK elkészítéséről.
A munkák első lépése a Településfejlesztési
koncepció végiggondolása. Ennek keretében a
tervezett fejlesztések összehangolt megvalósulását biztosító, és a településrendezést is
megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum
elkészítése a cél, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természetiművi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az
ezeket biztosító intézményi rendszernek van
döntő szerepe.
Ezzel párhuzamosan a Településszerkezeti
terv újragondolása a feladat. Megvizsgáljuk,
hogy a 2001. évben megfogalmazott tervek
közül melyek valósultak meg, és melyek nem.
Össze kell hangolni újra a településünk fejlődési irányait, figyelembe véve természeti
adottságainkat, védendő területeinket. Az időközben ismertté vált változásokat be kell építeni ezekbe a tervekbe.
A településen belül a terv vizsgálja a jelenlegi telekállományt teleknagyság megoszlás
szerint, a földhivatalilag útként, közterületként és vízként nyilvántartott telkek kivételével. Ebből a vizsgálatból kiderül, hogy a településen a teleknagyság átlaga 3990 m². A föl-

használt földhivatali állomány szerint a telkek
közel fele beépítetlen. Ezen túlmenően a telkek legjelentősebb része az 5-10 %-os illetve
a 10-15 %-os beépítettségi kategóriába tartozik. A 2009-es légifotó alapján több új, illetve
régi, de nem rögzített épület található a településen, amelyek pontos adatai hiányában nehezen lehetnek a vizsgálat részei. Igyekszünk
figyelembe venni a légifotót és a helyszínen
tapasztaltakat, de az egyes ingatlantulajdonosok közreműködése nélkül a hivatalos térképekre nem kerülhet fel a már megépített épület. Nagy segítség lenne, ha mindenki saját
maga járna utána, hogy a telkén
lévő épületek szerepelnek-e a
földhivatali nyilvántartásban.
A tervezési munka során a településtervezők szakmai útmutatása mellett számtalan államigazgatási hatóság mond véleményt a
készülő dokumentumokról. Az
egyeztető tárgyalások során az
érvényben lévő jogszabályokra
tekintettel vizsgálják többek között a meglévő és készülő terveink megfelelőségét, a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési
Tervekhez való igazodást.
Számtalan szempontra kell tekintettel lenniük a tervezőknek,
amikor a változtatási igényeket
vizsgálják. Például figyelni kell
az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél, hogy az
nem csökkentheti a kijelölt
zöldterületek arányát.
A munkák során az érdekeltek
betekinthetnek a készülő tervekbe, javaslatokat tehetnek. Külön
hirdetményben fogjuk majd felhívni a figyelmet a tervezés azon
szakaszára, amikor már az öszszeállított, szakhatóságokkal leegyeztetett anyag is megtekinthető. Ekkor a Polgármesteri Hi-

vatal Építésügyi Irodájában 30 napon keresztül
bárki megnézheti, és észrevételeit leírhatja.
Ezeket eljuttatjuk a településtervezőknek, akik
megvizsgálják, és lehetőség szerint a tervekbe
beillesztik. Ezt a több hónapos tervezési munkával elkészülő településszerkezeti tervet a
képviselő-testületet határozatával fogadja majd
el.
Az elfogadott településszerkezeti tervekkel
összhangban kezdődik majd el a Helyi Építési Szabályok (HÉSZ) és a Szabályozási Tervlapok készítése, módosítása. Ezen munka során az egyes területekre, utcákra szólóan lesznek az építésügyi szabályok átgondolva (pl. a
kertek mérete, az épületek nagysága, stb.). A
HÉSZ rendeletének felülvizsgálata és a tervlapok elkészítése várhatóan a következő év végére fejeződik be.
Az ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 és 17
óra között személyesen, illetve névvel, címmel ellátva levélben (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. Beruházási és Műszaki Osztály
részére) vagy e-mailben (beruhazas@dunavarsany.hu) a jelenlegi szabályozással kapcsolatos véleményükre, illetőleg a város jövőbeli
fejlődésével kapcsolatos elképzeléseikre vagyunk kíváncsiak. Kérjük, éljenek a lehetőséggel!
Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Ajelenleghatályos
TELEPÜLéSSZERKEZETITERV
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BuRSAHungARIcAFELSôOKTATÁSI
ÖnKORMÁnyZATIÖSZTÖnDíjPÁLyÁZAT
„A” típusát, felsőoktatási hallgatók
számára a 2009/2010. tanév második és a
2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan, valamint
„B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére.
“A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
(a 2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A részletes „A” és „B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a
www.dunavarsany.hu honlapon a pályá-

zatok menüpont alatt, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a 11. sz. irodában tekinthető meg.
A pályázatot és annak kötelező mellékleteit (pl. jövedelemigazolás) a Polgármesteri Hivatalnál írásban (a 11. sz. irodában és a honlapon hozzáférhető pályázati űrlapon) a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázatok benyújtási határideje:
2009. október 30.
További felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatal 06/24 521-052 telefonszámán
kérhető.

MEgTEKINTHETő
A DoKuMENTáCIó!
Értesítjük Önöket, hogy a „Dunavarsány
Naprózsa Lakópark” településszerkezeti
terv (TSZT), szabályozási terv (SZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításának véleményeztetése megtörtént. Lefolytattuk az egyeztető tárgyalást, amelynek
alapján a dokumentációt véglegesítettük.
Ezt a dokumentációt 45 napig meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 és 17 óra között személyesen (2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 18. Beruházási és Műszaki
Osztály, a volt orvosi rendelő épülete).
Kérünk minden lakost, érdekképviseleti
szervet és a társadalmi szervezetet, éljen a
lehetőséggel, és a rendelkezésre álló időn
belül tekintse meg az elkészített dokumentációt, és amennyiben észrevétele, véleménye van, azt írásban juttassa el hozzánk.
Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Magyarország MegbízottPartnere
Végh Györgyné területi képviselõ
06-20 4285-634 • e-mail: veghgyorgy@pr.hu

•
•
•
•

Élet-, Baleset-, Egészségbiztosítások • AEGON Baba-Mama Program
Nyugdíjbiztosítások • Megtakarítások • Lakásbiztosítások
Gépjármû-biztosítások • Önkéntes és Magánnyugdíj-pánztár
Jelzáloghitel (hitelkiváltásra, szabadfelhasználásra, lakásvásárlásra)

XX. évfolyam 9. szám

A Duna partról...
5 éve élek Dunavarsányban, lent a
Duna parton. Ez a terület szinte külön
kis települést képez az amúgy is széttagolt Dunavarsány közigazgatási területén belül. Autóm nem lévén keveset járok
be a városba, mondhatni azt is, hogy a
református templomon és néha az orvosi
rendelőn kívül szinte sehova. Így csak a
Dunavarsányi Naplót olvasva értesülök
a település eseményeiről, új létesítményeiről. Bár időnként úgy érezzük itt
lent, hogy sok a megoldatlan problémánk, most mégis dicsérő szavakat kell
pappírra vetnem. A parti utcákban sorban valósulnak meg a közműépítések, és
a nyáron végre martaszfaltos borítást
kapott az utcánk is. Igaz, már vannak
rajta kátyúk, és a széleken nincs szegély,
mégis nagyon örülök neki! Augusztus
elejétől pedig a szelektív hulladékgyűjtés
is megvalósult. Csak ámulok és bámulok
az újságot olvasva, hogy míg máshol eladósodnak vagy csődbe mennek az önkormányzatok, itt bővítik az óvodát, iskolát, és még egészségház is épül. Figyelemreméltó a sok-sok program is,
amelyet az önkormányzat szervez az
egyházakkal, civil szervezetekkel karöltve. Éppen ezért szomorú, hogy egyes lakótársaink nemhogy megbecsülnék e pozitívumokat, hanem kárt és nem kevés
bosszúságot okozva száguldoznak az új
utakon, zsákszámra hordják az erdőbe
szemetüket. A fő oka azonban annak,
hogy tollat ragadtam, a következő:
Igaz, hogy a lakosság egy része valóban csak kritizál, és önszántából nem
tesz semmit a portáján kívül, vannak
azonban éppen a szomszédságomban
olyan emberek, akik pénzt és fáradtságot nem kímélve próbálják szebbé tenni
tágabb környezetüket is. A telekszomszédom az Árnyas utca 17-ben évtizedek óta nyírja az utcán a füvet mások
előtt is, és díszíti virágoskerttel az utat.
A szomszédos Ladik utcában pedig
mérnök lakótársunk irányításával és
rengeteg munkájával betonburkolattal
látták el az utat. Mivel az utcácskában
főleg idősebb emberek élnek, a kétkezi
munka oroszlánrésze is neki jutott. Sosem hallottam zsörtölődni emiatt a két
hónap alatt, vagy az önkormányzatra
panaszkodni. Sőt, gépi munka segítséget is szerzett onnan. Ezúton is tudatom
vele és a hozzá hasonló aktív lakótársammal: minden tiszteletem az övék!
Hubai Katalin
Árnyas utca 19. - Duna part
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Ölünkbe hullott lehetőség
– A legmagasabb osztályban szerepelhet teremlabdarúgó csapatunk –

Februárban még annak is örültek volna, ha az
ötödik helyet megcsípik a másodosztályban, ma
viszont már az NB I.-ben való bennmaradás a
cél. A DTE Royal FC Futsal csapata szeptembertől az első osztályban játszik.

A DTE Royal FC labdarúgói:
Kállai Henrik, Seres Gábor, Jónás Barnabás, Lindvurm
Attila, Keszthelyi László, Gábor Zoltán, Balán Gábor,
Pereszlényi András, Kis László, Kulimak József, Mayer
Gábor, Varga Csaba, Zsibrita Tibor, Németh Levente,
Venczel Sándor, Bessenyei Attila, Vastagh Zoltán,
Keményvári Balázs, Homó Tamás.

ôSZIMEnETREnD
AFéRFIFuTSALnBI.-ben:

K

rasznai István szakosztályvezető lelkesen meséli,
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kérte fel a dunavarsányi futsal csapatot, hogy vállalja az NB I.-es indulást, miután a Kecskemét mellett valamennyi – a tabellán minket megelőző – együttes lemondta a szereplést, köztük
Debrecen és Kiskunfélegyháza is. Így került sor a hetedik
helyezett csapatra, a DTE-re, amely ezzel a tizenegyedik tagja
lett a bajnokságnak.
Adódik a kérdés, hogy ha nálunk jóval nagyobb városok
együttesei nem tudták vállalni a szereplést, mi hogyan engedhetjük meg magunknak ezt a „luxust”. Nos, nem volt sok idő a
felkérés után a mérlegelésre. Az MLSZ egyetlen napot adott
csupán a döntésre, ennyi ideje volt a vezetőségnek, hogy szponzorokat találjon. Sikerült is, a Bakterház Pizzéria mellett a
Kingstone Kft. és a Magyar Festék Kft. támogatja csapatunkat.
A játékosok is pozitívan álltak a felkéréshez, volt, aki azt mondta, hogy idén úgyis megnyerné együttesünk a másodosztályú
bajnokságot, minek várjanak akkor.
Az NB I. időközben már a harmadik fordulóhoz érkezik, s bár
a nyitó mérkőzésen vereséget szenvedett csapatunk, a második
körben már megszereztük első győzelmünket a Miskolc ellen. A
harmadik forduló igazi rangadónak ígérkezik. Azzal a Duna
Takarék-ETO FC-vel mérkőzünk meg, amelyben a magyar futsal válogatottból kilenc játékos szerepel, akik klubcsapatukban
már a jövő januári Európa-bajnokságra készülnek. Krasznai
István egy kisarányú vereséggel is elégedett lenne a „szárcsapat” ellen, a bajnokság végére pedig - legrosszabb esetben is - a
tízedik helyre várja a DTE-t.
Az ETO elleni összecsapást az egyik ismert sportcsatorna
élőben közvetíti a televízióban, s remélhetőleg a hazai mérkőzéseket is teltház előtt vívja majd csapatunk. Szurkoljunk nekik
élőben! Hajra DTE Royal, hajrá Dunavarsány!
Szilvay Balázs

1. forduló:
Szeptember 4., péntek 20.20
Colorspectrum Aramis – DTERoyalFc 15-4
2. forduló:
Szeptember 14., hétfô 20.00
DTERoyalFc – Borsod Volán SE 6-5
3. forduló:
Szeptember 28., hétfô 19.00
Duna Takarék-ETO FC - DTERoyalFc
4. forduló:
Október 5., hétfô 20.00
DTERoyalFc– Gödöllô-Fortuna
5. forduló:
Október 12., hétfô 20.00
Legrand MetalCom-Szentes - DTERoyalFc
6. forduló:
Október 19., hétfô 20.30
Rubeola FC-Csömör - DTERoyalFc
7. forduló:
November 2., hétfô 20.00
DTERoyalFc–Gyöngyösi Futsal&BSK
8. forduló:
November 9., hétfô 20.00
FTC-Goldball - DTERoyalFc
10. forduló:
November 27., péntek 19.30
MVFC-Berettyóújfalu - DTERoyalFc
11. forduló:
December 7., hétfô 20.00
DTERoyalFc–Üllô FC Csô-Montage
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„Magyarnak lenni
büszke gyönyörûség!”
A Magyarok Országos Gyűlésén megélt nagyszerű élményemet szeretném megosztani az olvasókkal.
Elkezdtem írni ezt a cikket a fenti háromnapos rendezvényről.
Amikor már félórája jegyzeteltem, gondolkodtam, és rájöttem,
hogy órákat vagy akár napokat is lehetne körmölni, de talán
akkor sem közelítenénk meg azt az érzést, ami ott bennünk volt,
és ami megmaradt azóta is. Esetleg arról lehetne írni, ami
nekünk, dunavarsányiaknak volt a legfontosabb, arról, hogy
milyen sokan vettünk részt az eseményen, ki, ahogyan tudott.

Meg kell említenünk Zimmermann Pétert, a helyi Magyarok
Szövetsége vezetőt és családját, akik az előkészületekből is óriási részt vállaltak, a barantás fiúkat, akik sokat segítettek nekik:
Széchenyi Gyurit, Horváth Flórát, Szabó Zsoltit, Furján Fannit,
fiamat, Burián Attilát és barátait: Flam Dánielt, Duhaj
Richárdot, Makra Mónikát, akik főleg az előkészületekben,
majd a bontásban segítettek. Batu Emmát és lányát, akik a
mesesátorban tevékenykedtek, Homorodiné Orvos Tündét, aki
kenyeret dagasztott, Juhász Jenőt és Heritesz Gábort, akik a
pavilonépítésben segédkeztek, Molnár Józsit, aki tereprendezésben, építésben és a finom falatok elkészítésében fáradozott, a
Dobruczky családot, akik az élőképben és íjászatban vettek
részt, de nagyon sokan csak nézőként, látogatóként voltunk
három napon keresztül a pusztában. (Elnézést kérek azoktól,
akiknek nevét nem említem, és megkérem őket, írják ők is le az
élményeiket.) Jó volt találkozni varsányi arcokkal, akik élvezői,
szemlélői és szerves résztvevői voltak ennek a lélekemelő eseménynek.

Gazdag programot kínáltak a szervezők: előadások, történelmi élőkép, harci bemutatók, táncházak, népzenei koncertek,
gyermek játszóház és mesesátor, esküvők, keresztelők. Itt szeretném megköszönni dr. Bóna Zoltánnak és kedves feleségének,
hogy elfogadták meghívásunkat, felkérésünket, és megkeresztelték a legfiatalabb Zimmermann gyermeket, Csengét, és
összeadtak engem a párommal. Életre szóló élmény volt számunkra, remélem, hogy ők is hasonlóan éreztek, éreznek.
Aki ott járt, megtapasztalta a csodát, amikor többszázezer
magyar ember együtt rezdül, egyet gondol, és együtt énekli a
Himnuszt! Ezer magyar árus, 200 kézműves, 77 előadó és rengeteg közéleti személyiség vett részt ezen a rendezvényen a
többszázezer látogató mellett. Csak magyar termékeket lehetett

kapni a rendezvényen. A népi mesterségeket is kipróbálhatták az
érdeklődők, úgy, mint az agyagozást, szövést, kovácsolást,
nemezelést stb.
Jó volt látni a sok gyönyörű népviseletet, és azt a tengernyi
gyönyörű embert! Csodálatos élmény volt, hogy a három nap
után sem lehetet szemetet látni a földön. Az emberek előzékenyek voltak és kedvesek. A talált tárgyak pultjához több pénztárca és mobiltelefon mellett egy kétezer forintost is vittek,
mondván, hátha megkerül a gazdája. Az utolsó nap estéjén a
hazaindulók telekocsikat szerveztek, így segítve egymás hazajutását.
Magam kolozsvári születésű vagyok, szeretem a dombokat,
hegyeket. A síkságot nem nagyon tudtam húsz év alatt sem megszokni, de most ezt a pusztát, Bösztörpusztát örökre a szívembe
zártam. Három napig jó volt ott magyarnak lenni! Remélem, ezt
az állapotot fenn tudjuk tartani majd egész évben mindannyian,
és az áldást, a feltöltődést át tudjuk adni a többi magyar testvérünknek is, akik nem lehettek részesei az eseménynek.
Az interneten több száz fotót lehet megtekinteni a rendezvényről: www.magyarokszovetsege.hu.
Buriánné T. Krisztina
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4. DUFI Vakációzáró
Családi Nap
A DUnavarsányi FIatalok Baráti Körének egyik küldetése,
hogy a nyári szünet utolsó szabad szombatját együtt töltse
a család. Ez az utolsó hétvége, amikor még gyermek és
szülő egyaránt kikapcsolódhat az iskola kötöttségei nélkül.
A rendezvény programját is ennek tudatában alakítottuk ki.
2009. szeptember 5-én immár negyedszer került megrendezésre a Vakációzáró
Családi Nap. A tavalyi rendezvényt ezzel
a kérdéssel zártuk: „Lehet ezt még fokozni?” Hááát, azt gondoljuk, hogy lehetett!
Idén is közel 600 gyermek
- kapott ingyen ebédet a Szűcs Attila
vezette nagyvarsányi csapat jóvoltából;
- rágcsálhatott pattogatott kukoricát
Krasznainé Ilikének köszönhetően;
- palacsintázott a Lányok - Asszonyok
Klubja kitartó sütögetéséből;
- arca lett kifestve és kapott lufis figurát;
- játszhatott az ugráló várakon és az
óriás trambulinon;
- ülhette meg a rodeó bikát;
- csúszhatott le a drótkötélpályán,
mászhatott rekeszt és mászófalat
Csiki Csaba, felesége és alpinista
barátai fáradhatatlan munkája révén;
- ülhetett be „igazából” tűzoltó- és
rendőrautóba, és IGAZI rendőrségi
„fegyverzetet” vehetett kézbe;
- lovaskocsikázhatott Csízi Bandinak és
családjának köszönhetően;
- készíthetett zöldség báb figurákat a
Nagyvarsányi Baba - Mama klub irányításával;

- fűzhetett gyöngyöt Tóth Ildi és az óvó
nénik segítségével;
- íjászkodhatott az Őseink útján
hagyományőrző íjász csoport tagjaival;
- csodálhatta meg a gyönyörű veterán
motorokat a Vida Autószerviz és
Darányi Zsolti felajánlásából;
Délegyháza,
- és énekelhette Mikola
PéterIskola
kedves
Általános
dalait.
GYEREK CSOPORT
És mindezt ingyen!
Dunavarsány,
Ezúton is még egyszer
gratulálunk id.
Általános
Iskola
Wáhl Bandinak, aki „kemény”
küzdelem
GYEREK
CSOPORT
árán nyerte el a Falu Bikája címet, valamint az I. DUFI Kispályás focikupa nyertes
gyermek és felnőtt csapatának
és a gólkiDunavarsány,
rályoknak!
Robi Cukrászda
Külön megtiszteltetésFELNŐTT
volt számunkra,
CSOPORT
hogy a Máltai Szeretetszolgálat DunavarKőbánya,
sányi Szervezete is kitelepült
a rendezFeketevércukorszint
István Ált. Isk.
vényre, és vérnyomás illetve
GYEREK
CSOPORT
mérést végeztek. Köszönjük
mindenkinek,
aki az adománygyűjtésre kivitte a számára
Budapest,
már nem szükséges ruhákat!
Garantáljuk,
Hermina
u. 3.
hogy jó helyre kerülnek!
ZEG-ZUG
FELNŐTT
CSOTöbb mint 2000 gyermek, fiatal és idős
látogatott ki a nap folyamán a rendezBudapest,
vényre és talált igényeinek
megfelelő
Hermina
u. 3. a
kikapcsolódási lehetőséget a sport,
ZEG-ZUG
GYEREK
CSOtánc, a zene világából. Köszönet érte
mindenkinek, aki anyagi, tárgyi és erkölKiskunlacháza,
csi támogatást nyújtott a rendezvéSportcsarnok
nyünkhöz! És természetesen a RendőrökGYEREK CSOPORT
nek, Tűzoltóknak, Zenekaroknak, a Táncosoknak és a civil segítőknek, hogy
fáradhatatlanul és türelmesen kiszolgálták a közönséget!
Hogy lehet-e még ezt is fokozni?
Talán… Jövőre kiderül!
Mindenesetre a DUFI idei további
programja: decemberben Mikulás buli a
Szent István téren, ahol megajándékozzuk a gyerekeket, illetve a Kisvarsány és
Nagyvarsány között található Placcon
idén is szeretnénk – időjárás függvényében - jégpályát készíteni.

EDZŐTEREM

Mindazok, akiknek Baráti Körünk céljai
Szeptember
7., elképzeléseiés programjai
találkoznak
HÉTFŐ
vel, és támogatásra méltónak tartják
megvalósulásukat, felajánlásaikat a
Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett
folyamatos
51700210Az– edzés
11116116-es
számú bankszámlára tehetik meg.
Szabóné
Szeptember
8., Pál Orsolya
DUnavarsányi
FIatalok
Baráti Köre
KEDD
elnöke

További képek a hátoldalon
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M&M Táncsport Egyesület nyárzáró
Az M&M Táncsport Egyesület nagyon eredményes és
programokkal teli nyarat tudhat maga mögött. Immár
második alkalommal szerveztünk tánctábort Dunavarsányban nagy sikerrel és jó hangulatban augusztus 3-a
és 9-e között az iskola sportcsarnokában.

A tábor programjában nemcsak a latin
és a standard táncórák szerepeltek,
hanem aerobik is, amelyet Ács Loréna
tartott a gyerekeknek minden nap. Érdekesség, hogy az állóképesség fejlesztése
céljából Kango cipőt húzott mindenki, és
majd két órát dolgozott így. Nem kis
mennyiségű izzadtság szakadt le róluk ez
idő alatt. Idén balett órát is sikerült beiktatnunk a tábor programjába.

zést tekintve. Na, persze ehhez nagyban
hozzájárult Agárdi Erzsike, aki szinte
minden nap meglepte a gyerekeket valamilyen finomsággal (fánk, gombóc, sütemény – több 100 db), és szülők is érkeztek kosarakkal, Magyarék vagy 100 házi
kürtőskaláccsal, Lázárék ugyanennyi
palacsintával, Bálinték fagyival, Galambosék 40 kg dinnyével. Szóval fogyni
nem fogyott senki a táborban még úgy
sem, hogy a nap nagy részét keményen
végig dolgozták a táncteremben.
Hamar elérkezett az utolsó előtti nap,
amikor a hagyományokhoz híven gálaes-

Természetesen maradt idő a játékra, pihenésre is a kemény
munka mellett. Az
iskola udvarán medencét állítottunk fel, hogy
az órák közti szünetekben kicsik és nagyok
egyaránt lubickolhassanak, hisz nem volt

időnk strandra
menni hét közben. Mindenki
megelégedésére finom ízletes
ételek kerültek
az
asztalra,
akár a délelőtti,
akár a déli vagy
délutáni étke-

tet tartottunk, melyre meghívtuk a szülőket. Műsorral kedveskedtünk nekik, ők
pedig gulyást főztek (Dobos család), húst
és süteményeket sütöttek. Mindenki
bemutathatta új táncát, amit a tábor alatt
tanult, majd meglepetésként egy kis
könnyed műfajú, hipp-hopp tánc – Jakó
után szabadon – is bekerült a meglepetéstáncok közé. Az est programját az egyesület tanárainak, Schreiner Balázsnak és
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értékelése
Molnár Andreának a fellépése zárta.
Addigra már majdnem éjfél lett…
Nagyon várta mindenki az utolsó napot
és azt, hogy jó idő legyen, mivel Mogyoródra készültünk az Aqua Parkba. A jól
megérdemelt szórakozáshoz az időjárás
is kegyesen alakult, és egy szép napot
tölthettünk együtt megannyi szülő kíséretében. A csúszdapark egyetlen csúszdája
sem maradhatott ki, legyen az kicsi vagy
felnőtt, szinte még enni is elfelejtettek
kijönni a vízből, annyira belefeledkezett
a kis csapat a játékba.
Miért is volt ez a tábor augusztus első
hetében? Mert a Zánkán megrendezésre
kerülő Diákolimpiára készültünk fel, ami
augusztus 13-a és 17-e között került megrendezésre.

A tavaszi versenysorozat jó eredményekkel zárult, két párunk Budapest
Bajnok lett: Turcsák Dávid – Marinyák
Alexandra és Juhász Patrik – Bálint
Zsuzsanna, akik a saját kategóriájukban

az Országos versenyen a 3. és 8. helyezést érték el, továbbá Dobos Richard Monnsbontner Vivien szintén 8. és Almás
József – Bálint Dorottya a 24. helyezést
érték el. Egyetlen
párunk versenyez latin
és standard táncokban
egyaránt:
Kákonyi
Marcell – Galambos
Lilla, akik az országos
versenyen az 5. helyre
tettek szert.
Ezek az eredmények és a táborban
végzett munka jó
eredményeket engedett sejtetni a nagy
nyári Diákolimpián. A
munka meg is hozta
gyümölcsét, hiszen
Juhász Patrik –
Bálint
Zsuzsanna
megnyerte az 1.
helyezést, Kákonyi
Marcell – galambos
Lilla 3. helyezést,
Almás
József
–
Bálint
Dorottya
pedig a 12. helyezést
érte el. Először
indult versenyköny-

ves versenyen Juhász Szabolcs és
Balázs Alexandra, akik a 23. helyezést
tudhatják magukénak. Ezúton is gratulálok minden versenyzőnknek! (Két
párosunk, táncpartner váltás miatt nem
indult a zánkai diákolimpián.)
Patrik és Zsuzsi azóta már újabb aranyéremmel gyarapította gyűjteményét,
mivel megnyerték a 3 hete Budapesten
rendezett versenyt is. Erre mit is mondhatnék? Csak így tovább!
Minden párunk nagy erővel készül az
őszi versenysorozatra. Mit is kívánhatnék
nekik? Jó felkészülést, ami kemény munkával jár, kitartást és sok sikert, sok jó
eredményt!
Mekler Andrea
M&M TSE elnöke
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Ú T R AV A L Ó

Ötszáz éve született Kálvin János
– „Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs – Kálvin? Nem hiszem.” –
vallja a katolikus Illyés Gyula egyik monumentális versében. S vele együtt vallják ezt sokan
függetlenül attól, hogy milyen felekezetűek,
vagy milyen világnézetűek. S nem csak vallják,
hanem meg is tudják indokolni, ugyanúgy,
ahogy azt is, hogy a XVI. századi genfi reformátor életműve messze túlmutat az egyház és a
hit határain, s gondolatai alapjaiban hatottak
Európa szellemi, gazdasági, politikai és kulturális életére túl az egyházat érintő hatásokon.
Természetesen – bár eredetileg jogi tanulmányokat folytatott – a bibliai nyelvek és az első
tizenöt század teológiai és filozófiai felismeréseinek, tanításainak ismerőjeként a mindenható
Isten kijelentésével és a tőle oly sokszor meszszire került emberrel foglalkozott. Elsősorban
teológus volt, kora egyházának nagy tanítója.
Tanítása azonban olykor közvetlenül, máskor
közvetetten kitapintható az élet minden szellemi/társadalmi területén.
Erre csak egy példa az a teológiai, bibliai
alapfelismerése, hogy az Isten közvetlenül van
jelen a teremtett világban, s közvetlenül szólítja, érinti meg az embert, tehát nem a hierarchikus papságon keresztül. Ennek a tételnek a
hangsúlyozása a
- hit területén azt jelentette, hogy egyedül
Krisztus áldozata miatt remélhetjük kegyelemből a bűnbocsánatot, amelyet a
Szentlélek közvetít a hívő lelken keresztül,
s ennek a közvetítésnek egyetlen hiteles
dokumentuma, írott eszköze a Szentírás;
- kultúra területén ebből az következett, hogy
minden nemzetnek a kultúráját és nyelvét
egyenrangúnak tekintette. Miközben latinul
írt és beszélt, görögül, héberül és arámul
olvasott, szorgalmazta az egyházi életben, a
liturgiában és a bibliafordításban a nemzeti
nyelv használatát;
- politika területén azt jelentette, hogy az
országok nincsenek egymás alá vagy fölé
rendelve, nem birodalmak uralma alatt
élnek a nemzetek, hanem minden nemzetnek igénye lehet a maga független országára. A nemzetállami mozgalom - szemben a
birodalmi elképzelésekkel - komoly szellemi táplálékot kapott Kálvintól;
- társadalmi élet területén ez azt jelentette,
hogy az állam és az egyház nincsenek egymásnak alá vagy fölé rendelve. Egyik sem

uralkodhat a másikon, de egyik sem vonhatja ki magát Isten hatalma alól. Mindkét erő
az Istennek tartozik elszámolással akár vallja ezt, akár nem. Egymással viszont partneri
kapcsolatban kell lenniük, hogy az egyén és
a társadalom javát tudják szolgálni;
- gazdasági élet területén ez a tétel megváltoztatta a munkához való viszonyt.
Mindenkinek hivatása van. Az Isten maga
hívja az Ő teremtett világának a szolgálatára. Így az egyes hivatások egyenrangúak
lettek. A városvezetés, az egyházvezetés, az
egyes foglalkozások, szakmák isteni rendelkezésként jutnak egyik vagy másik embernek. Ha azt jól betöltik, az Istent szolgálják.
Ha rosszul, akkor Isten ellen vétenek.
Senkit sem teremtett az Isten arra, hogy a
másik munkájából tétlenül éljen. Ezen a
téren említhetjük a korunkban fontos kérdését, a bankok viselkedését. Korában elvileg
tiltották az uzsorakamatot, ugyanakkor gyakorolták. Kálvin megszelídítette a kamatot.
Törvényesítette azt, de annak felső határát 6
%-ban állapította meg. Ugye milyen jó
lenne, ha adóban, vámban, kamatban ezt a
határt ma is tartanánk?
A sort még hosszan lehetne folytatni, s számos példával alátámasztani. De ennyi is elég
ahhoz, hogy megerősödjünk Illyés Gyula igazában arról, hogy a magyar kálvinizmus mindig
az egész magyar nemzetet is szolgálta –
- a kultúra területén az első magyar bibliafordítással (Károli), a magyar nyelv irodalmi rangra emelésével (Jókai, Móricz), a nyelvújítással
(Kazinczy), a magyar költészet gyémánttá csiszolódásával (Kölcsey, Csokonai, Arany,
Tompa, Ady);
- a politika területén elmondhatjuk, hogy a
nemzeti függetlenség mozgalma és a
magyar reformáció mozgalma elválaszthatatlan (Bocskai, Bethlen, Rákóczi). A
magyar kálvinisták sok mindenben különbözhettek egymástól, de abban szinte mind
egyetértett, hogy Isztambultól, Bécstől és
azóta is mindenkitől – amennyire lehet ma
Brüsszeltől is – független, szuverén állam
legyünk;
- a társadalom területén a demokratikus
mozgalmak élén ott találjuk a protestánsokat, létszámarányukat messze meghalad-

90 éve halt meg Ady Endre
a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, akit
sorsa településünkre is többször elvetett.
Az élet szépségeire és nyomorúságára egyaránt érzékeny, az élvezeteket egyrészt habzsoló, másrészt az
értékeket átélő, Isten kegyelméhez visszatérően
fohászkodó partiumi költőóriás emlékére a

va. S az egyházvezetésben
a világi elnöknek, a gondnoknak pont olyan súlya van,
mint a lelkésznek, a püspöknek;
- a gazdasági élet területén a kálvinista/református iskolák egyben mindig a tehetségkutatásnak a központjai voltak. Vallották, hogy
nem a születés határozza meg az ember
további sorsát, hanem a tehetsége és az igyekezete. Így emelkedtek ki jobbágy/ zsellérsorból nagyon sokan és lettek jó szakemberek, hazájukat szolgáló sikeres vállalkozók.
Mindezek a hatások természetesen nem
maradtak a református egyházban és nem is
szorítkoztak csak a reformátusokra, de a tápláló
gyökerük legmélye Kálvinhoz vezet. Ez a gyökér ma is táplál, s aki ebből táplálkozik, az nem
csak saját lelkét, egyéni érdekeit, hanem az
egész nemzetet szolgálja függetlenül felekezeti
és világnézeti hovatartozásától.
A Presbitérium

Kálvin János
születésének 500 éves évfordulója alkalmából
hálaadó istentiszteletre és ünnepélyes megemlékezésre hívjuk Dunavarsány népét
a református templomba
2009. október 31-én, szombaton
10 órára.
Az istentiszteleten szenteljük fel az új Úrasztalát
és a z új „Mózes széket”,
amelyet erre az évfordulóra
készíttetünk.
Az istentiszteletet követően kopjafát
állítunk Kálvin tiszteletér
templomunk kertjében.
Emlékezzünk együtt a XVI. század nagy európai gondolkodójára, akinek tevékenysége az
egyház reformációján túl óriási hatással volt
egész Európára, később Észak-Amerikára, s a
magyar nemzet politikai, társadalmi, kulturális
és egyházi történéseire, folyamataira.
Templomunk új szakrális bútoraira valamint a
kopjafára szíves hozzájárulásukat bizalommal
várjuk.
A Presbitérium

Református Missziói Alapítvány kopjafát állít
a Trianon Parkban 2009. október 30-án, pénteken 17 órakor.
Ezt követően kulturális megemlékezésre kerül sor
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban 18 órai kezdettel.
Az ígéretesen szép irodalmi/irodalomtörténeti műsort az Árpád Fejedelem
Általános Iskola tanárai és tanulói biztosítják.
E jelentős évforduló megemlékezésének mindkét eseményére minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az Alapítvány kuratóriuma.
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A hét nap csodája

A MISA Alapítvány hírei

A rendezvénysorozat a Soli Deo Gloria
Közösség kezdeményezésére Dunavarsány Önkormányzatának, intézményeinek, egyházainak, társadalmi szervezeteinek és minden környezetünkért
felelős polgárának az összefogásával
valósul meg.

Augusztus 19-én a Magányos Időseket
Segítő Alapítvány kirándulást szervezett
Budapestre, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.
Az egész napos program résztvevői a
majosházi gyermekes családok, valamint a
dunavarsányi nagycsaládos szekció tagjai és
nyugdíjasok voltak. Nagy örömünkre az 50
személyes autóbusz majdnem megtelt. Az
utazás a gyermekeknek ingyenes volt, a felnőtteknek pedig jelképes összegbe került.
Örültünk a kirándulás közösségformáló
jellegének. A résztvevők nagyon jól érezték
magukat, s a sok csodálatos látnivaló mellett lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére, egy kis baráti beszélgetésre.
Külön köszönet a dunavarsányi Nagycsaládos Tagcsoport vezetőjének, Darvas
Alexandrának a szervezőmunkáért.
A MISA Alapítvány ezután is szeretne
rendszeres programok szervezésével az
érdeklődők tartalmas szórakoztatásához
hozzájárulni. A javaslatokat, véleményeket
szívesen fogadjuk a MISA Irodában. Tel:
06/24 486-023.
Dr. Gligorné Lovász Erzsébet

A Petõfi Mûvelõdési Ház
októberi programjai

A dunavarsányi Petőfi Művelődési
Ház Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából rendezi meg a
NÉPMESEMONDÓ VERSENYT 10
éven felüliek részére.

– A Teremtés Hete ünnepkör dunavarsányi programja –
Szeptember 30., szerda 17-19 óra
SDG Közösségi Ház
Az égitestek teremtése.
Krisztus mindeneket megbékéltetett
testében.
Teremtés vagy/és evolúció. Élő kérdések
a világ létrejöttéről, a teremtésről és a
Teremtőről, hitről és tudományról – előadó: Krámer György.
Október 1., csütörtök 17-19 óra
Szennyvíztisztító telep
Elizeus, a környezetvédelem szentje.
A vízi és égi állatok teremtése.
Dunavarsány ivóvize és szennyvize –
előadó: Ladjánszky László
Vezetett látogatás a szennyvíztisztítónál,
majd beszélgetés a világ, hazánk és városunk felszíni és felszín alatti vizeiről.
Október 2., péntek 17-20 óra
SDG Közösségi Ház
A szárazföldi állatok és a nagyhatalmú megbízott: az ember.

Fákról, virágokról, állatokról, az emberről és a hazáról énekel Huzella Péter
Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész.
Példás Porta Mozgalom meghirdetése –
ismerteti városunk jegyzője.
Szeretetvendégség a föld ajándékaiból.
Október 3., szombat 8:30-12 óra Weöres Sándor Óvoda és utcája
Városi alkotó összefogás az óvodának
és utcájának szépsége érdekében.
Október 4., vasárnap 10 óra Református Templom
A pihenés napja – Záró istentisztelet.

Október 10. (szombat) 19 óra:
A Szabad Ötletek Színháza előadásában
Az a nevető XX. század - Nosztalgiakabaré
Zenés kabaré 1 felvonásban.

vábbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely
szerint szeptember 30-a – Benedek
Elek születésnapja – legyen a népmese
napja.

Október 17. (szombat) 10 óra:
Népmesemondó verseny
Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából.

A népmese napját első ízben 2005.
szeptember 30-án rendezték meg. Célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a
pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek
meséi felé.

Október 23. (péntek) 11 óra:
Városi ünnepi műsor
„Hazádnak rendületlenül…”
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és
a Petőfi Művelődési Ház szervezésében.

NÉPMESEMoNDó
VERSENY
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség to-

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők
kapott, élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”

Az esemény időpontja:
2009. október 17., szombat 10 óra.
A részvétel feltétele: minden jelentkezőnek egy magyar népmesét kell megtanulnia, a témaválasztás tetszőleges.
Jelentkezési határidő:
2009. október 10.
A jelentkezéseket a művelődési ház címére kérjük: Petőfi Művelődési Ház
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 2.
Kérjük, a jelentkezés alkalmával közöljék a résztvevők nevét, a civil szervezet
illetve művelődési ház nevét és címét,
valamint a választott népmese címét. Iskolánként legfeljebb három tanuló jelentkezhet. Minden mesemondót és kísérő tanárt szeretettel hívunk és várunk
rendezvényünkre.
Tisztelettel:
a Petőfi Művelődési Ház dolgozói
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SzemfelnyitáS
– Avagy milyen labdarúgást szeretnénk Dunavarsányban? –
Észrevétel Papp Tibor cikkére, amely a
Dunavarsányi Napló augusztusi számában
jelent meg.
A) 1. bekezdésre
Jó lehetne a csapatunk, ha a vezetőség
(amely egy személyben intézkedik, vásárlás,
igazolások, költségek) konkrétan nem csak a
saját elképzelésére támaszkodna.
2. bekezdésre
A tisztelt cikkíró egyértelműen rámutat
arra, hogy nem kell saját kis településünkön
keresni a tehetségeket vagy a bajnok ifistákat,
akik több éve együtt fociznak, szórakoznak.
Egy kicsit jobban kellene istápolni, felkarolni a nálunk egyébként is hánytatott sorsú
utánpótlást. Csak a kötelező van-volt-leszrájuk fordítva.
I-II. tétel keretes részre reagálva:
Úgy érzem, a mi településünkön a legelvárhatóbb az lenne, ha nem az idegenlégió által
sikeresen kiesett csapat játszana, hanem
jórészt varsányi emberekkel feltöltött csapatunk lenne. Természetesen megfelelő hozzáállással, megfelelő fentről jövő támogatással. A
városunkban élő edzők más települések csapatainál dolgoznak, mert nálunk csak toronymagasan képzett szakember lehet, aki ’bejön’
a vezetőknek is.
B) Amint az előzőekben már utaltam rá,
nem lett volna szabad hagyni szétesni a diákolimpiai 2. helyezett csapatot, és az ifiket
jobban fel kellett volna karolni, és több lehetőséget adni nekik, de sajnos a szakosztályvezetőnk csak a felnőtt csapatra fókuszált,
ahogy most is teszi. Ezért a gyerekek közül
sokan elkallódtak, mert nem éreztek támogatást.
Talán az elmúlt időszakban nagyobb összeget kellett volna fordítani a pályánkra, nem
pedig az idegenlégió dotálására, mert ez az
elmúlt 2-3 év felnőtt eredményeiben nem
mutatkozott meg. Az öltözőről, sportfelszerelésekről nem is beszélve. (Mint a kanárimadár, úgy nézett ki valamelyik mérkőzésen a
csapat.) Azóta annyi történt, hogy a
2009/2010-es idény kezdetére a hazai öltöző
folyosója ki lett festve – a gondnok hozzáállásának köszönhetően.
IV. tétel keretes rész:
A Tisztelt Vezető Úr is tudja, hogy a gyep
kezelése nem csak a locsolásból, nyírásból áll.
A gondnokunk úgy érzem, mindent megtett a
pálya lehető legjobb állapotáért, de ha egyéb
okok miatt (pl. idegenlégió) nem jut pénz egy
kis műtrágyára – ami minden növény elsőszámú tápanyaga –, akkor azon kellene elgondolkodni, hogyan lehetne egy kis „átcsoportosítással” jobb feltételeket teremteni, és csak
azután kérni.

Úgy látom, hogy a Tisztelt Vezető Úr még
mindig nem jött rá, hogyan lehet a rendelkezésünkre álló keretet igazságosan elosztani a
szakosztályon belül. Megjegyzem, hogy a
Megyei II. osztályos szereplésünk – ami
most „járás” – költsége egy idényre
3.200.000-, Ft. Ehhez minden kupameccs
40.000-, Ft, és további 630.000-, Ft + ÁFA a
Szövetség felé kötelezően fizetendő összeg!
A közüzemi díjak havonta kb. 125.000-, Ftot tesznek ki, az utazás költsége és az egyéb
kiadás pedig mintegy 1.000.000-, Ft. Ez a
Felnőtt és az U-19-es csapatok költsége, ami
után kellene még az U-17 alatti utánpótlásra
is gondolni.
C) Következtetés: igen szép eredményt ért
el a cikkben szereplő csapat, csak azt elfelejtette el a Tisztelt Vezető Úr, hogy volt olyan
bajnokságuk, amelyet versenyen kívül játszottak végig, mert nem volt elég, az előírásoknak megfelelő korú játékos.
Nem értem, hogy ha egyszer a másodosztályban nem alkotott maradandót a csapat
(90%-ban idegenlégiósokkal, akik úgy
érzem, nagyban megterhelik a költségvetést), akkor miért akar egy magasabb osztályban szereplő együttest.
Szerintem nem a magasabb osztályú labdarúgást kellene városunknak támogatnia –
főleg, mivel anyagi kereteink szűkösek -,
hanem településünk rutinos öregjeit, fiataljait összetartani, és velük elindulni a megörökölt bajnokságban. Talán kevesebbe is kerülnének a helyi játékosok.
Vajon miből fedeznénk egy hazai fiatalokból álló – akik nem férnek az Ön elképzelései szerint az I. számú csapatba – legalsó
osztályban való indulást, mert az előző
idényben (2008-2009) elért dicső eredmény
(14. hely) után még mindig az első csapatot
tartja csupán a szeme előtt tele idegenekkel?
A fent leírtak után kezdődött el a 20092010-es bajnokság és kupaküzdelem. Jelen
levelünket még ez előtt írtuk. Időközben a
fejlemények minket igazolnak azzal a
különbséggel, hogy a tavasz elején elment
játékosok közül páran a hívó szóra ugyan
visszajöttek, játszanak, ám valószínű, hogy
lenyelik azt a békát, mi szerint az „idegenek”
ugyanúgy feltételek mellett maradnak, mint
eddig, és még érkeznek hozzájuk hasonlók.
Tisztelettel megkérem a T. Vezető Urat,
gondolja át még egyszer a cikkben írt feltevéseit, hogy jó csapat sok pénzért idegenekkel, vagy nagy részben hazaiakból álló
előbb-utóbb eredményes csapatot próbálunk
építeni, amelynek igényei jóval kisebbek,
mint a fenti eredményt elérő csapaté.
Tudtommal az idei támogatás jóval nagyobb,
mint az előző években volt.
Bathó Károly
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A VARSáNYI
EMBEREK ILYENEK
Mimi óvónéni kiváló pedagógus, aki
hosszú évtizedekig nemcsak tanított, de nagyon sok társadalmi munkával segítette a
dunavarsányi emberek ügyét (még férje, a
kedves Feri bácsi is a közért tevékenykedett; a kultúrban, cserkészházban komolyzenei délutánokat szervezett, vagy a diavetítőjével megmutatta a külföldi útjaikról készült legújabb filmtekercseket).
Nemrégiben Mimi óvónénit baleset érte,
elesett és csonttörést szenvedett. A kórházi
kezelés után a családja nagy odaadással
ápolta, azonban lassan már három hete,
hogy otthonához van kötve. A mozgás még
fájdalmas, a lépcsőzés is nehezére esik,
ezért nem tud elmenni bevásárolni, kenyeret, tejet cipelni. Ám ebben is segítenek a
rokonok, a kedves dunavarsányi emberek, a
volt tanítványok, a kollegák, a szomszédok,
egyszóval mindenki felajánlja segítségét.
Sűrűn cseng a telefon, hívják az ismerősök,
hogylétéről érdeklődnek, jó egészséget kívánnak. Sok a látogató, még a görbebottal
járó nénike is eljön hozzá, kezében egy kis
szatyorban szőlővel és barackkal.
Azért a rengeteg kedves szóért, biztatásért, amit a betegsége óta a dunavarsányi
emberektől kap, elérzékenyülve, könnyekkel a szemében meséli el Mimike, hogy milyen hálás. Milyen jólesik a törődés, és nem
tudja, hogyan köszönje meg mindezt. Mimike, ezt nem kell megköszönni. Ez természetes, mert a dunavarsányi emberek ilyenek!
Jó egészséget és minél előbbi gyógyulást kívánunk Neked!
Bürger Zsolt évek óta rendszeresen
nyújt segítő kezet a különböző gyermekprogramok, szakkörök munkájához szükséges festékek biztosításával. Ha kérünk, szó
nélkül odaadja a festéket, ami hosszú hónapokra elegendő. Legutóbb a Máltai Szeretetszolgálatnál működő agyagozó szakkörnek juttatott, amit ezúton köszönnek meg az
idős nénik.
Nagyszegi Ivánnak, az ezermesternek is
köszönet jár, csak egy szavunkba kerül ugyancsak a Máltai Szeretetszolgálatnál
működő idősek klubja részéről -, hogy szükség lenne 10-15 db nyújtódeszkára. Kérésünkre egy-két órán belül saját anyagából
elkészíti a táblákat és hozza. Köszönjük a
segítséget, a szeretetet.
Agárdi Erzsike már régóta látogatja az
idősek klubját, és önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül kis kosarából a még meleg fánkot, vaníliaillatú, finomabbnál finomabb süteményeket hozza ajándékba nekünk. Nem időzik sokat, ahogy az ide szánt
süteményt kirakta, a szalvétát visszahajtotta, máris siet tovább, hogy a másoknak
szánt süteményt is időben eljuttassa.
Erzsike egyszer azt mondta: “Soha sem
tudhatjuk, hogy nekünk mikor lesz szükségünk valakinek a segítségére!” Köszönjük
Erzsike!
Dr. Józsefné Babó Gabriella
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Közérdekû
telefonszámok
VárosgazdálkodásiKft.(24)655-982
E-mail:varosgazdalkodas@pr.hu
oRVoSI ÜgYELET
Delta országos Mentőszolgálat
Egészségház fsz. 36.
(24) 472-010
Hétköznap: 18.00-7.00
Munkaszüneti és ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNőTT HáZIoRVoSoK
Dr. Kun László háziorvos
(70) 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben
(24) 483-124
Rendelés: H, K: 7.30-11; Sz: 13-16;
Cs, P: 7.30-11
Erőspusztán: Cs: 13-14
Dr. Schäffer Mihály háziorvos (70) 382-3663
Egészségház I. em. 54.
rendelési időben
(24) 473-247
Rendelés: H, Sz, P: 8-12; K, Cs: 13-17
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos (70) 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben
(24) 521-125
Rendelés: H: 17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17;
Cs: 9-13; P: 11-15
Dr. Kováts Lajos háziorvos (20) 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben
(24) 534-576
Rendelés: H: 17-19; K: 8-10;
Sz: 12-15; Cs, P: 13-15
gYERMEKoRVoSoK
Dr. Czúth Ildikó
Egészségház fsz. 3.
rendelési időben
(24) 473-054
Rendelés: H, Cs, P: 9-12; K: 14-17; Sz: 10-13
Dr. Váczi János
Vörösmarty u. 45.
rendelési időben
(24) 473-327
Rendelés: H: 15-18; K: 9-12;
Sz, Cs: 15-18; P: 14-17
VÉDőNőI SZoLgáLAT
Nagyné Könözsi Katalin védőnő
Egészségház fsz. 12.
(24) 521-121
Tanácsadás várandós anyukák részére:H: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:K: 10-12
Kovácsné Zelenka ágnes védőnő
Tanácsadás várandós anyukák részére:Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás:P: 10-12
FogoRVoSoK
Dr. Dudás Edit fogszakorvos
Vörösmarty u. 51.
(24) 483-213
Dr. gyimesi gergely fogszakorvos
Petőfi lakótelep 4.
(24) 534-576
AngyalPatikaGyógyszertár
(24) 534-450
KincsemGyógyszertár
(24) 534-350
SzakorvosiRendelõintézet,Gyártelep
(24) 406-010, (24) 406-012
(24) 406-014
WeöresSándorNapköziotthonosÓvoda
(24) 472-464
ÁrpádFejedelemÁlt.Iskola
(24) 511-150
ErkelFerencMûvészetiIskola (24) 534-505
GyermekjólétiésCsaládsegítõSzolgálat
(24) 483-352
MagányosIdôseketSegítôAlapítvány
(24) 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
(24) 531-480, (24) 531-481
PetõfiMûvelõdésiHáz
(24) 534-250
PolgármesteriHivatal
(24) 521-040
PolgárõrségKözbiztonságiiroda (24) 483-279
SzolnokiFerenc
(30) 950-7269
RendõrségKörzetiMegbízott
(20) 489-6753, (24) 518-680
Posta
(24) 511-030
Nyitva tartás H: 8-18; K: 8-14; Sz-P: 8-16;
DTVZrt.(víz-ésszennyvízszolgáltatás)
(24) 483-116
DunavarsányiVíziközmûTársulat
(24) 483-292
GyertyalángKegyeletiKft.
(30) 378-5116
ReformátusEgyházközség
(24) 484-452
RómaiKatolikusPlébánia
(24) 472-017
RáckveiFöldhivatal (24) 519-300, 519-310
Fax: (24) 519-301
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DUNAVARSÁNY AP RÓ BAN

• Hűtőgépjavítás garanciával.
Hétvégére is. Nyugdíjas kedvezmény.
Klímaszerelés.
Tel.: 06/20 467-7693

• Folyamatosan nagy szeretettel várjuk
új és régi vendégeinket a Beauty Box
Szépségszalonban. Új férfi-női fodrász, kozmetika, álló szolárium.
Cím: Dunavarsány, Kolozsvári u.
15/1/A (A Katolikus és Református
Templom között).
Tel.: 06/30 341-1229

• REDőNY, RELuXA,
NAPELLENZő stb. Készítés, javítás
garanciával.
Tel.: 06/20 364-2383

• Az Opus Mediator Kft. további munkatársakat keres szórólapterjesztésre
és egyéb munkákra. Zsigár Orsolya,
2336 Dunavarsány, Eötvös u. 72. Válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom.

• Nyári-téli vásár. Holland használt és
új ruhák kiárusítása 100-, 300-, 500-,
1.000-, Ft/db.
Cím: Dunavarsány, Kossuth L. u. 8/a
(Piac téren levő üzlet). Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-16-ig. Szombaton:
7-14-ig.

• Dunavarsányban 1070 m²-es telken
100 m² alapterületű (vályog, tégla) két
szoba komfortos, összközműves családi ház eladó. Fűtés: gáz(konvektor)
+ cserépkályha. Gondozott kert, nyugodt környezet.
Tel.: 06/20 234-0290

A Mollissima
Nôi Kar

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2009. október 1. napjától

• TV, VIDEo, DVD, MIKRoSÜTő
javítása garanciával.
Gál Károly, tel.: 06/30 948-0412

várja új tagok
- elsôsorban szoprán
hangúak jelentkezését az alábbi
telefonszámon:

06/70 453-4552.

Jogi irodA mûKÖdiK
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban
(2336 Dunavarsány, Habitat u. 10-12.)
Az Iroda elérhetôsége:

06/30 287-0283.
dr. riebl Antal
dr. Csobolyó Eszter

Köszönetnyilvánítás
Meghatott szívvel mondok hálás köszönetet mindazoknak, akik férjem –
Dr. Fejér Géza Frigyes – iránt érzett szeretetből, tiszteletből gyászmisét
celebráltattak lelki üdvösségéért és mindenkinek, aki együttérzését kifejezve osztozott mély fájdalmamban. Gyászoló felesége

DunavarsányiNapló
Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja
***
Kiadja:
Dunavarsány
Önkormányzata
***
Felelõskiadó:
Dr. Szilágyi Ákos Andor
***
Fõszerkesztõ:
Dr. Szilvay Balázs

Készült:
az Ex-Kop Nyomdaipari
Bt. gondozásában.
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Megjelenik havonta.
***
Ára:
ingyenesen kapják
a város lakói.
***
Kéziratokatnem õrzünk
meg, és nem küldünk
vissza.

Csak névvel ellátott közérdekû írást teszünk közzé!
***
Következõlapzárta:
2009.október10.
Cikkeket várunk
a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán vagy a
szilvay.balazs@freemail.hu
e-mail címen!
***
A fenti lapzárta után érkezõ cikkek
megjelenését nem garantáljuk!
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XX. évfolyam 9. szám

Vakációzáró Családi Nap
képekben
Cikk a 9. oldalon

